ALMACO organiza evento em Joinville
Cidade é um dos principais polos de transformação de compósitos do Brasil

A cidade de Joinville (SC), um dos principais polos de transformação de compósitos do Brasil,
receberá na próxima quinta-feira (23) o 4º Encontro Regional promovido este ano pela Associação
Latino-Americana de Materiais Compósitos (ALMACO). Um tipo de plástico de alta performance,
os compósitos são largamente utilizados pelos setores da construção civil, transporte, eólico,
náutico e aeroespacial, entre outros.
Além das palestras sobre matérias-primas, processos, gestão e sustentabilidade, fará parte do 4º
Encontro Regional ALMACO a visita à planta da Tecnofibras, tradicional moldadora de compósitos.
Confira, a seguir, a programação completa do evento:
9h-12h – Visita à fábrica da Tecnofibras
13h – Credenciamento
13h30 – “ALMACO disseminando conhecimento e sustentabilidade”, Paulo Camatta (ALMACO)
14h – “Modelos e moldes: tecnologias ao alcance no processamento dos materiais compósitos”,
Waldomiro Moreira (Global Composites)
14h30 – “A importância do desenvolvimento colaborativo no mundo dos compósitos”, Juliana
Hoehne (MVC)
15h – “RTM Light Classe A: melhoria cosmética”, Márcia Cardoso (Ashland)
15h30 – Coffee break
16h – “Infusão Flex”, Gilmar Auter (ABCOL)
16h30 – “Materiais de núcleo estruturais com ênfase em espuma PET”, Felipe Amorim (Diprofiber)
17h – “Soluções m compósitos para componentes da construção civil”, Ariosvaldo Vieira
(Tecnofibras)
17h30 – Tira-teima
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail marketing@almaco.org.br ou fone (11) 3719-0098.
Fundada em 1981, a ALMACO tem como missão representar, promover e fortalecer o
desenvolvimento sustentável do mercado de compósitos. Com administração central no Brasil e
sedes regionais no Chile, Argentina e Colômbia, a ALMACO tem cerca de 400 associados
(empresas, entidades e estudantes) e mantém, em conjunto com o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), o Centro de Tecnologia em Compósitos (CETECOM), o maior do gênero na
América Latina.

Para mais informações, acesse www.almaco.org.br
Serviço:
4º Encontro Regional ALMACO
Quando: 23/06
Onde: Bourbon Business Hotel – Rua Visconde de Taunay, 275, Joinville (SC)
Inscrições: marketing@almaco.org.br (associados: R$ 50,00 / não associados: R$ 100,00)
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